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PELAJARAN 3 
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PENJELASAN LEXICAL DAN GRAMATICAL 
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��Ð��Ïl  

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup 

kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak 

tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat 

memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang 

di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-

apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi
[161]

 Allah 

meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, 

dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 

 

1.  ����� ��     tuhan, sembahan, bentuk jamaknya adalah  �	�
����. Perhatikan bahwa  �������  
ditulis tanpa alif setelah lam sebagaimana dalam pengucapannya harus 

(dibaca)  �����    
 

2. �� �� ������ � ���      Di sini   ��� adalah mubtada dan �� �� ������ �  adalah 

khabar. 

 �� �� ������ �  Di sini ������  adalah  ���� ����� 	�������  ���, dan khabar-nya 

dihapurs yang mungkin tersusun atas  ������ �!�� "# �$�% �&�' (berhak diibadahi). Dan ��  

adalah badal dari dhamir mustatir dalam   "# �$�% �&�' . 
 

3.  (���� �) ��� �$�' �*���)  

(i-a) hidup [CT1]. Perhatikan   
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  �+���� �) �, �-���.�� /�&�01 �2�� ‘saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu 

selama hidupku’ 

  �*�) dengan idgham dan bukannya  �*�� �)   juga digunakan dalam al-Qur’an QS 

8:42 : 

�me��d��c��b��a��̀ ��_��~���}���|f��l  

 

“...agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar 

orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)...” (QS Al-

Anfal [8] : 42) 

Ismul fa’il  adalah   3*�) , hidup, bentuk jamaknya:   �4�� �)1. 
 

4.  �5�,�6��7 �8��9 Melakukan, mengerjakan, mengeksekusi. 

  �8�"��:��� berada dalam pola  ;��! ������  dari   �8��9, maka asalnya ia adalah   �8<�� �����9 . 

Maknanya adalah Yang mengurusi seluruh perkara di alam ini (CT2) 
 

5.  �	�� �� adalah mashdar dari  ������' =�2 ���<�(����< �2  (i-a) mengantuk. Perhatikan bahwa 

waw pada waw mitsal dalam bebeapa fi’il tertentu yang termasuk dalam kelompok 

(i-a) dan (u-u) tidak dihapus dalam mudhari, seperti   �>�?����' �> �?�< ‘merasa takut’. 

(CT3) 

Fi’il mitsal waw memiliki dua bentuk mashdar, satu dengan waw dan satu lagi 

tanpa waw. Berikut beberapa contoh: 

 �@�A�'  �@�B�<   (	�0�B�<  =�(0�B�<  
=� (C�D�<  �C�!�' �C�D�<   (��C�D�<  

 (	�E�D�<  =�(E�D�<  �F�!�'  �F�D�< 
 (	�G �H�<  =�(G�H�<  �I�J�'  �I�H�< 

 �K�<  �#��L��'  �#�K�< (	�:�K�<  =�(9�  
 ������'  �2 ���< (	�� ���<  =�(� ���<  �2  

 (	�� �M�<  =�(� �M�<  * �N�' /�M�< 

 

6.  �O�G�M (	�D��G�M �5�,�6� *�  (a-a) memberi syafa’at, menggunakan jasa-jasa baik 

seseorang. Ismul fa’il adalah  �O����M dan  �G�M �O��  . 

 Berikut ini beberapa ayat dengan beberapa turunan dari fi’il ini. 

 

(CT4) 
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�m��E��D��C��B��Al ٤٨: المدثر 

“Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan 

syafa'at.” (QS Al-Mudatsir [74] : 48) 

 

�m���i��h��g��f��e��d��c��b���a���`
m��l��k���jn��v���u��t��s��r��q��p��ow�����x

��z��yl ٤: السجدة 

“Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya 

dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu 

selain dari padaNya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi 

syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?.” (QS As-Sajdah [32] : 4) 

 
 

7.  �' P�Q��� ��R �2�, ���C���D �O�G �N   Di sini  �2��, adalah mubtada dan ismul isyarah ��R 

adalah khabarnya. P�Q��� adalah na’t dari  ��R dan kalimat   �� �C���D �O�G �N�' adalah  �	�� �H
 �� �>�$�,  �;��H��S�� �T�5�D �U� 2, �
  . 

 

8.  ����7 ���' �C�' �2   

(secara harafiah berarti di antara kedua tangannya) Di hadapannya. 

  ���
'�C�'�1 �2����7 ��, �����!��'  : ��,  di sini adalah   V;��$�, *� ���7 �;��!�G�,  �W�J�0  dan sibhul 

jumlah   ���
'�C�'�1 �2����7 adalah  �T�5�D �U� 2, �
�� �>�$�,  �;��H��S�� �	�� �H . 

 

9.  (	�X� �)�� �4*�N�7 �Y��)1 iv mengelilingi, mengepung 

 5�,�6�7 �Y��)1 memahami sepenuhnya, memahami dengan baik segala seginya 

Ismul fa’il-nya adalah  �Z� �$�, 

 

10. �([���M �4��N�' �4��M (i-a) menginginkan, menghendaki, berharap 

 
  (	�[�� �N�,  kehendak, keinginan �� �	�[� �N�S�7  dengan kehendak Allah. 

 

11.  �4��M � �S�7  adalah untuk   ���4��M � �S�7 di mana dhamir adalah  C�\��D . 

 

12.  (	�!�� �O�&�' �O ���< (i-a) memegang, memuat, meliputi. Ia mengambil sebuah obyek, 
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misalnya:  ]T��̂�_ �	�% �� ���_����� ��Q� �O�&�̀ ‘mobil ini dapat memuat enam orang’. 

 

13. �(0�a�� ��� �(��<�1 �5�,�6�   (a-u) membebani, memberatkan, menyusahkan 

 

�mÔ��Ó����Ò��ÑÕ��Ú��Ù����Ø��×��ÖÛ����Ý��Ü
��å��ä��ã��â���á��à��ß��Þ

ç��æè�����ì��ë��ê��él ٢٥٦: البقرة  

 
256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang 

ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah 

berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

 
 

1. �(���5 �̂ �� �5�,�6� /��D �(0�a�� ���5 �̂ �1   iv. Memaksa, 

 

2. �(�"�� �� ��` �2���� ��` v, menjadi jelas, mudah dapat dibedakan denga jelas 

 

3. � (C �M�_ �C�M�_ (a-u) mengikuti jalan yang lurus, mnemperoleh petunjuk [CT6] 

 

4.  (	�'����b�< =�c��b P���b (a-i) sesat. Masdar  3*�b aslinya  �d���b akan tetapi waw telah 

diasimilasikan kepada ya. 
 

5.  �e��b���f�� berhala (sembahan selain Allah). Digunakan baik sebagai mufrad 

maupun jamak. Berikut contohnya digunakan untuk bentuk mufrad (tunggal): 

 

�m��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O

��_��Xl ٦٠: النساء  

“Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah 

mengingkari thaghut itu.” (QS An-Nisa : 60) 
 

Perhatikan: dhamir mufrad pada   ���7. Contoh dalam bentuk jamak terdapat pada 

ayat berikutnya. 
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6. � (g�&�, �-�&�, (a-i) memegang 

 � (̂ � �& �S�% ��� �4 �*�N���7 �-�&�S�% ��� berpegang erat, berpegang pada. 

 

7.  ���<�5�!�� tempat pegangan, lubang kancing. Bentuk jamak adalah  P(5�D  
 

8.  (	�9��K < �#�K ����' �#�K�< (u-u) kokoh [CT7]. 

Ismul fa’il  �#���K�< berarti yang kokoh/kuat dan ismul tafdhil adalah  �#�K �<�1  dan bentuk 

muannatsnya adalah  /�:��K�< . 
Jika ismul tafdhil memeliki huruf al- ma’rifah, maka ia mengikuti ism yang 

disifatinya dalam jumlah dan jenis, contoh: 

 �5�� �̂ 6� �2�7U� anak laki-laki tertua. 

P�5�h"J�� �+��� �� anak bungsu perempuan. 

������!�� �e�����_VC�� pendidikan tinggi [CT8]. 

 

9. �(,��J�G�0�� ���J�G��0�� v, menjadi retak, putus, patah, tanpa terpisah dari bagian lainnya. 

 

10.  �' �2�S�� �e��b��f���7 �5�G �g .../�:��K���� ���<�5�!���7 �-�&�S�% ��� �C�:���  ini adalah sarth dan 

jawab-nya. Dan jawab mengambil  �j karena ia didahului oleh   �C�9. Jawab  *��
 ]8�A�? V>�
�, 

 

11. ��
�� �8��J�G�0�  Ini adalah hal, dan sahibul hal adalah  ���<�5�!�� 
 

�mI��H��G��F��E��D���C��B��AJ�����K

S��R��Q���P��O��N��M���������LT��

W��V��UX����\��[���Z��Yl ٢٥٧: البقرة  

 

257. Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari 

kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, 

pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya 

kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.  
 

1.  k*���< teman, pelindung, wali, pengasuh. Bentuk jamak adalah  �4����� �<1 
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2  "*���< ��� �����,� �2'�Q���  Ini adalah mubtada, dan khabarnya  �2'�Q��� adalah   �j��.�,
 l5 �? V>�
�, *� ������ , dan kalimat �����,� adalah   2�, � �
�� �>�
�,  �;��H���S�� �	�� �H
 �T��5�D �U� . 

 �5 �m�' ���
�?  adalah khabar kedua dari  ���. Dapat juga dianggap sebagai hal  dari  

 "*���<. 

 �e��b��f�� �����n����� �<�1 �<�5�G �̂ �2'�Q��� <  : di sini   �2'�Q��� adalah mubtada, dan 

khabarnya adalah kalimat nominal    �����n����� �<�1 �e��b��f��  . 

Kalimat �<�5�G �̂  adalah   �T��5�D �U� 2�, � �
�� �>�
�,  �;��H���S�� �	�� �H . . 

 ���
��0��?�5 �m�'   adalah khabari lain dari   �2'�Q��� . Dapat pula dianggap sebagai hal dari   

 �4����� �<�1. 
 

3. Perhatikan bahwa  �e��b��f��  digunakan di sini sebagai jamak karena ia adalah 

khabar isim jamak  �4����� �<�1 . Kata  �e��b��f��  memiliki bentuk jamak, yakni  

 �+��b���X . 
 

4. �(�����o �C���o (a-u) kekal, abadi. 

 

�m��i��h��g��f��e����d��c���b��a��`��_��^��]

r��q��p��o���n��m��l��k��j��st����u

��`��_��~��}��|��{����z���y��x��w�����v

c���b��ad����j��i��h��g��f��el ٢٥٨: البقرة  

258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang
 
yang mendebat Ibrahim tentang 

Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan 

(kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan 

dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan.” 

Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka 

terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 
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1.  ��� �)��5��7� �p��) d�Q��� /����  �5��` �����1 : ini adalah   �	���� ���:�� P�1�_  dan ia mengambil 

/����  karena maknanya adalah kombinasi dari P�1�_  dan   �5�E�0 , dan bangun kalimat 

khusus ini bermakna ‘memperhatikan’ atau ‘merenungkan’. Ia terdapat dalam Al-

Qur’an al-Karim dalam 31 ayat. Kata ini ditujukan untuk Nabi n atau manusia 

secara umum. 
 

2. �(��?��$�,  "p��$�'  �p��) iii berbantah, berdebat dengan [CT9]. 

 �	���)   argumen, alasan, bukti. Jamak  �q���).    
 

3.  ��V7�_ *� tentang Tuhannya, mengenai Tuhannya. 

 �-���S��� ��� ����̀� �@�1 : di sini kata depan  ��� telah dihapus. Jadi  �@�1 untuk bentuk asal  

 �@�6 . Maknanya adalah sang raja dibuat (sangat) mabuk oleh kekuasaannya 

sehingga dia menolak Allah yang telah  memberikan kekuasaan tersebut 

kepadanya. 
 

4.  �R�� adalah zarf zaman dan merujuk pada perbuatan di waktu yang lalu. Ia diikuti 

oleh kalimat verbal atau nominal sebagai mudhaf ilaihi-nya. Contoh: 

 �	�!�,� ������7 �( ����X �+���̂ �R�� *���̀ �C�D���   atau   *���̀ �C�D����(� ����X ��0�1 �R��  �	�!�,�������7  . 

‘Engkau menolongku ketika aku seorang mahasiswa di universitas’. 

Dalam ayat berikut (9:40)  �R�� diikuti oleh kalimat verbal dua kali dan kalimat 

nominal satu kali. 

�m��|���{��z��y��x��w��v��u

��¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}

¬��«��ª��©��¨���§®l ٤٠: التوبة  

 

“Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah 

menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) 

mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika 

keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah 

kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita."...” (QS At-Taubah : 40). 

Sebagai zarf ia berstatus   V>�
�, *�  �W�J���� . 

   ��� ����5��7�� �;��9 �R�� : sang raja mulai berdebat ketika Ibrahim q berkata 
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kepadanya bahwa Allah menghidupkan dan mematikan. Kalimat  �;��9
 �������5��7�� adalah  l5�? V>�
�, *� ������� �j��.�, . 

 

5.  (4��� �)�� *���� �$�' ��� �)�1 menghidupkan, memberi kehidupan, menghidupkan kembali. 

Ismul fa’il-nya adalah    ]* �$�,, dan dengan al- :  *���� �$�S���. 
 

6.  (	�̀��,�� �+��S�' �e��,�1 iv, mematikan. 

 

7.  d�Q��� �*V7�_ �+��S�' < *�� �$�'  : di sini  VT�_  adalah mubtada dan d�Q���  adalah 

khabar-nya; dan kalimat  *�� �$�'  adalah   �;��H��S��� �	�� �H .  Adapun  �C�\��D  adalah 

dhamir mustatir dalam  *�� �$�' yang merujuk pada   d�Q���. 
 

8.  ���S�N���7 *�̀�r�' ��� �@�s�� Ini adalah jawab dari shart tersembunyi yang mungkin 

tersusun atas: 

 �+���D��� �@�� P�5 �o�1 �	���) ���Q�
��� �	�̀��,U�< �4��� �) �U� . ���S�N���7 *�̀�r�' ��� �@��
 �T�5�h�S�� �2�, � �
�7 �e���� �t�5 �N�S�� 

‘Jika engkau mengaku dapat menghidupkan dan mematikan, maka ini argumen 

berikutnya. Allah menerbitkan matahari....’ 
 

9.  �e�r��� : perhatikan bahwa hamzah al-washl telah dihapus, karena seharusnya  �e�1���  

sebagaimana kita menulis   �W�% �̂ �< �W���R��� , akan tetapi untuk menghindari 

penulisan alif secara berdampingan, hamzah al-washl dihapus. Untuk pembahasan 

menyeluruh mengenai formasi amr dari  /�̀�1 , lihat DL 3 : 9. 

 

10. �(% �
��7 �+�
 �� ��'  �+�
��7 (a-a) bingung, heran, tercegang. Lihat QS 21:40. 

�m��}��|��{���z��y��x��w��v

��`��_��~l ٤٠: ا�نبياء  

“Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong 

lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan 

tidak (pula) mereka diberi tangguh.” (QS Al-Anbiya : 40) 

�(% �
��7 �@�a�� �+�
�7 (pasif), menjadi tercegang, bingung. 
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   �5�G �̂ d�Q��� �+�
� ���  : di sini  d�Q���  adalah  *� >�D��G�� �W�\��0 ]O����_ V>�
�,   dan kata  

 �5�G �̂  adalah  �T��5�D �U� 2�, ��
�� �>�
�,  �;��H���S�� �	�� �H  dan   �C�\��D  adalah dhamir 

mustatir dalam   �5�G �̂  .  
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CATATAN TAMBAHAN 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

Berikut ini ayat lain dengan bentuk mudhari   �* �$�'. 

�m��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Êl ١٣: ا�على  

“Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.” (QS Al-A’la : 

13) 

 
 

2)  ���V���9 Dalam pola  �>�!����� juga berarti kepala. Penulis besar dari buku terkenal  ����B
 ����!�S���  Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura’i dikenal sebagai  �	�'�B������ ��V���9 �2�7�  
(anak kepala sekolah al-Jauziyyah). Kadang-kadang disingkat �k��:�� 27� (anak 

kepala sekolah). 
 

3) Berikut beberapa contoh   �> �?�< . 

�m��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W

��h��g���f��e���d��c���b��al ٢: ا�نفال  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama 

Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah 

iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” (QS 

Al-A’raf [8] : 2) 
 

�m���×��Ö��Õ��Ô��Ó�� ��G��F��E��D��C��B��A

��R��Q�����P��O���N��M��L���K��J��I��Hl 
٥٣ - ٥١: الحجر  

“Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Ketika mereka 

masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: "Salaam." Berkata Ibrahim: 

"Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu." Mereka berkata: "Janganlah kamu 

merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan 

(kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim.” (QS Al-

Hijr [15] : 51-53) 
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4) Berikut ini ayat yang mengandung kata   �	�� �M : 

�m��^��]��\��[���Z���Y���X��W���V��U�����T��S

b��a��`��_c��g��f��e���dh����k��j��i

��m��ll ٧١: البقرة  

“Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi 

betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk 

mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata: 

"Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." 

Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan 

perintah itu.” (QS Al-Baqarah [2] : 71) 

 

Di sini kata ��
��� �	�� �M �  berarti bahwa ia tidak mempunya tanda warna yang 

berbeda. 
 

5) Berikut ini beberapa ayat tambahan yang mengandung kata   ���5 �̂ 1 : 

�m_���^��]��\��[��Z��Y��X��W`����b��a

��g��f��e��d��cl ٩٩: يونس  

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka 

bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka 

menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?” (QS Yusuf [10] :99) 

 

�mÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��ºÅ������Ç��Æ

��É��Èl ٧٣: طه  

“Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni 

kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami 

melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya)." 

(QS Thaahaa [20] : 73) 

 
 

6) Kata kerja ini juga digunakan dalam kelompok i-a, yaitu � (C�M�_ �C�M�5��' �C �M�_  dan 

ism fa’il dari bab ini adalah   �C� �M�_ . Berikut ini beberapa ayat yang mengandung 



Kumpulan Ayat-ayat Pilihan; Surat Al-Baqarah: 255 - 258 oleh Dr. V. Abdur Rahim 

http://www.raudhatulmuhibbin.org   -  40 

 

turunan dari fi’il tersebut: 

�m��i�����h��g��f��e���d��c��b��a��`��_��~

��n��m��l��k��jl ١٠: الكھف  

“(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu 

mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu 

dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)." (QS 

al-Kahfi [18] : 10) 

 

  ����M�_  adalah ism al-mashdar yang berarti  keinsyafan/keasadaran, contoh: 

 

��©��¨��§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��} 

“Fir'aun berkata: "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku 

pandang baik; dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar."” 

(QS Ghafur [40] : 29) 

 
 

7) Perhatikan bahwa  ���7 �#��K�< (	��:��K�< =�(9���K�< �#��L�'  (a-i) berarti mempercayai, 

menempatkan kepercayaan seseorang. Ismul fa’il dari bab ini adalah   �#��K��<. 

 

8) Fi’il  �c���0�� ��0 �C�' ��0�� (a-u)  berarti dekat, mendekat. Perhatikan,  *V��, �@���1 
Mendekatlah! Ism fa’il-nya adalah  ]@���, dan ism al-tafdhil-nya adalah  /�0���1. 
Bentuk muannats adalah  ������0��. Ungkapan �����0"C�� ����� �$��� artinya ‘kehidupan yang 

dekat’ sebagai lawan dari  ���5 �ou�  yang akan datang kemudian (Lihat QS 2: 85,86). 

Sehingga kata  �����0 "C��� bermakna ‘dunia’ arti sebenarnya adalah ‘kehidpan yang 

paling dekat’. 
 

9) Perhatikan bahwa  � (?����% �)� �q�% �)�  iii berarti memprotes. 
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LATIHAN 

 

1. Tuliskanlah i’rabi yang berikut: 

��D���C��B��A 
 

a. 

 

N��M���������L��K 
 

b. 

��o���n��m��l 
 

c. 

c���b��ad��  
 

d. 

 

2. Terjemahkanlah  s��r��qt�� . Siapa yang mengatakan ini? Kepada siapa? 

Dan dalam konteks apa? 

3. Diserupakan kepada apa keimanan kepada Allah subhahanu wa ta’ala. Kutiplah 

ayat yang berkenaan dengan topik ini. 

4. Dalam kalimat   � � � �Ê���� �É�ËÌ��� , merujuk kepada siapa atau apa dhanir  �v  

dan   � �S��? 

5. Isilah bagian yang kosong pada setiap kalimat berikut dengan bentuk muanntas 

dari ismul tafdhil yang digunakan di dalamnya. 

a.  /���D�6��&�� ���S���    Majelis tinggi 

.................   �� �� �� �� �	   panitia (komite) tertinggi  

b.   �Z���<�6� �t�5�N��   Timur tengah 

.................  ���a�J�� shalat yang tengah 

c.   �2�S�'�6� �W�0� �����   Sisi kanan 

.................   �C�����  tangan kanan 
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d.   �2�& �)�6� �� ��U�   Nama terbaik 

.................   �4�S�6�  Nama-mana terindah 

6. Terjemahkanlah hadits berikut dan jelaskanlah. 

 /���G"&�� �C���� �2�, �5 ��� �o ������!�� �C������<) T� �� =�'�H< T�%g�� *� d_�m �� �?5 �o1

O��%��(  

7. Berikan bentuk jamak dari setiap ism berikut: 

 ��0 =�2�' �� =3*���< =�	���5�b �0 = �e��b��X =�_�� �T�5�h�, = �t�5 �N�, =�8 ����9 = 3T�_ =�_�  

 

 

 

ggg  
 

 


